
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres ul. Zamkowa 27, 29, 31, 62-020 Swarzędz
Data 07.10.2020r.
Temat Remont schodów zewnętrznych
Numer oferty Z29/01/2020

Szanowni Państwo,
Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Zamkowa 27, 29, 31 w Swarzędzu
(Zamawiający)  zwraca  się  z  prośbą  o  przedstawienie  oferty  cenowej  na  wykonanie
remontów schodów zewnętrznych (4szt.) do klatek schodowych 27a,27b,29a,31a w niżej
wymienionym zakresie:

� zabezpieczenie terenu wokół schodów zewnętrznych
� demontaż istniejących pergoli i ogrodzeń,
� demontaż czterech wycieraczek stalowych,
� demontaż starych płytek gresowych oraz cokolików,
� rozkucie konstrukcji schodów zewnętrznych
� wywóz i utylizacja gruzu
� wykonanie korytowania pod schody zewnętrzne
� wykonanie podbudowy o grubości 30cm z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie
� montaż palisady po bokach schodów zatopionej w gruncie min. 0,5m (palisada

stopniowana do wysokości góry schodów oraz stopni)
� ustawienie  obrzeży  o  grubości  6cm  i  wysokości  30cm  wzdłuż  stopni

schodowych (wysokość stopni ok. 15cm)
� wykonanie podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o grubości 4-5cm
� ułożenie kostki brukowej prostokątnej 10x20cm grubość 6cm ze spadkiem 2%

od budynku
� uzupełnienie  ubytków  tynku  na  elewacji  budynku  i  słupach  +  wykonanie

cokołu z tynku mozaikowego o wysokości ok. 15cm.
� wykonanie cokołu na elewacji budynku i słupach z tynku mozaikowego 
� montaż czterech nowych wycieraczek stalowych,
� montaż zdemontowanych pergoli i ogrodzeń,

Uwaga: Proszę podać koszt robocizny, sprzętu oraz materiału niezbędnego do wykonania
wyżej wymienionych prac.

Termin przesyłania ofert: do 21.10.2016 r.

Oferty prosimy kierować :
• drogą mailową: inspektor działu technicznego: maciej.waliszewski  @palatyn.pl         
• osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Zamkowa 27, 29, 31 w Swarzędzu

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień  oraz w celu ustalenia spotkania na terenie
nieruchomości  prosimy  o  kontakt  telefoniczny  lub  mailowy  z  inspektorem  działu
technicznego:

Maciej Waliszewski
tel. 508 352 181
maciej.waliszewski  @palatyn.pl         
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